
KAROq
ΤΟ ΝΕΟ ŠKODA



Η ΟΜΟΡΦΙΑ  
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ

ΕΜΠΡΟΣ ΟΨΗ
Η εικόνα αυτοπεποίθησης 
ενισχύεται από τη δυναμική 
σχεδίαση των προβολέων 
και των φώτων ομίχλης, που 
βρίσκονται στο ύψος της 
μάσκας, επιβεβαιώνοντας την 
περιπετειώδη φύση του. Σε 
ό,τι αφορά τη λειτουργικότητα, 
διαθέτει ως επιλογή, προβολείς 
LED με φώτα ημέρας LED 
και AFS (Adaptive Frontlight 
System), καθώς και φώτα 
ομίχλης LED.

Σχεδιασμένο με την καινούργια φιλοσοφία της ŠKODA, 
με κομψές ανάγλυφες γραμμές, το νέο μας SUV 
προσφέρει υψηλά επίπεδα φινέτσας, αισθητικής και 
δυναμικότητας, από όποια πλευρά και αν το κοιτάξεις.

ΠΙΣΩ ΟΨΗ
Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός των πίσω 
φώτων είναι εμπνευσμένος από την 
αισθητική του κυβισμού. Όπως τα πίσω φώτα 
έτσι και η πινακίδα κυκλοφορίας, φέρουν 
φωτισμό LED.

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
Με την ηλεκτρική, πανοραμική ηλιοροφή 
μπορείτε να δημιουργήσετε έναν μεγάλο, ανοιχτό 
χώρο πάνω από τα εμπρός καθίσματα, που 
αναδεικνύει το στυλ του αυτοκινήτου και χαρίζει 
μεγαλύτερη απόλαυση σε όλους τους επιβάτες. 
Νέα οπτική ελευθερίας και ευρυχωρίας.



Το KAROQ αποπνέει μία αίσθηση άνεσης με την 
πρώτη ματιά και στο πρώτο άγγιγμα. Το νέο σύστημα 
ενημέρωσης/ψυχαγωγίας Columbus με οθόνη 
9,2" προσφέρει πρακτικό έλεγχο μέσω αφής και 
χειρονομιών, για άνετη πλοήγηση στο μενού. Όταν 
κάνει κρύο, θα εκτιμήσετε το θερμαινόμενο τιμόνι. 
Τέλος, ο φωτισμός περιβάλλοντος με λυχνίες κατά 
μήκος της καμπίνας, δημιουργεί την τέλεια διάθεση 
για όλα τα ταξίδια.

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



ŠKODA CONNECT:
ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
Μείνετε συνδεδεμένοι όπου κι αν βρίσκεστε. Το να είστε 
πλήρως και συνεχώς online δεν σημαίνει ότι έχετε μόνο 
πρόσβαση στην ψυχαγωγία και την ενημέρωση, αλλά και 
δυνατότητα υποστήριξης στο ταξίδι. Το ŠKODA CONNECT 
περιλαμβάνει δύο κατηγορίες υπηρεσιών: Infotainment Online 
και Care Connect που σας μυούν σε έναν κόσμο με 
απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας.

SmartLink+
Με το SmartLink+ (Πακέτο ŠKODA Connectivity 
για MirrorLink®, Apple CarPlay, Android Auto και 
λειτουργία SmartGate), το σύστημα ενημέρωσης/
ψυχαγωγίας επιτρέπει την ασφαλή χρήση 
του κινητού εν κινήσει.*

* Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για όρους χρήσης και πληροφορίες συμβατότητας, σχετικά με το SmartLink+.

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Εντοπίστε στο κινητό σας, από 
οποιοδήποτε μέρος, την ακριβή θέση 
του αυτοκινήτου σας στον χάρτη, 
με εμφάνιση διεύθυνσης, ώρας και 
ημερομηνίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Η συνδεσιμότητα του KAROQ 
περιλαμβάνει μία γραμμή SOS. 
Το σύστημα έκτακτης ανάγκης 
ενεργοποιείται από το κόκκινο 
μπουτόν στην κονσόλα οροφής. 
Σε περίπτωση σύγκρουσης γίνεται 
αυτόματη κλήση.

OnLinE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Επιλέγετε πάντα την 
καλύτερη διαδρομή: 
επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σάς 
προσφέρουν μία τέλεια  
επισκόπηση κάθε ταξιδιού. 
Επίσης σας επιτρέπουν 
να αντιδράτε σε κάθε 
απροσδόκητη εξέλιξη, όπως 
οδικά έργα, ατυχήματα ή 
μποτιλιαρίσματα. 

ΚΑΙΡΟΣ
Λάβετε το τελευταίο 
δελτίο καιρού για την 
τρέχουσα θέση ή τον 
προορισμό σας με 
λεπτομερή πρόγνωση, 
συμπεριλαμβανομένων 
των βροχοπτώσεων και 
άλλων προειδοποιήσεων.

PhOnE bOx 
Αυτή η πρακτική θήκη που βρίσκεται 
μπροστά από το λεβιέ ταχυτήτων, 
ενισχύει το σήμα του κινητού σας, 
φορτίζοντάς το ασύρματα ενώ οδηγείτε.

myŠkODa aPP 
Γνωρίστε τον Paul, τον 

διαδραστικό βοηθό της MyŠKODA 
App (για Android ή iOS) που ίσως 
φανεί χρήσιμος στην καθημερινότητα. 
Για παράδειγμα, μπορείτε να τον 
χρησιμοποιήσετε για να βρείτε 
πληροφορίες για το αυτοκίνητο ή μία 
πλήρη περιγραφή κάθε χειριστηρίου ή 
ενδεικτικής λυχνίας κλπ. Επιπλέον, ο Paul 
μπορεί να παρακολουθεί τα ραντεβού σας 
από το planner. Έτσι δεν θα ξεχνάτε ποτέ 
ένα ραντεβού, ενώ θα έχετε και βοήθεια 
για να φτάσετε στον προορισμό σας.



ΕΥΕΛΙΚΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Το σύστημα πίσω καθισμάτων VarioFlex αποτελείται από τρία ξεχωριστά 
καθίσματα. Το καθένα αναδιπλώνεται ανεξάρτητα, και αφαιρείται 
πλήρως. Με τα καθίσματα αναδιπλωμένα, ο χώρος αποσκευών 
προσφέρει 1.605 L, ενώ όταν αφαιρούνται φτάνει τα 1.810 L.

ΕΠΙΛΟΓΗ VariOFLEx 
Μία από τις πολλές 
επιλογές είναι η 
αναδίπλωση των 
ακριανών πίσω 
καθισμάτων. 

ΕΠΙΛΟΓΗ VariOFLEx
Εάν χρειάζεστε τα 

πίσω καθίσματα για 
επιβάτες, μπορείτε 

να αναδιπλώσετε μία 
πλάτη.

ΕΠΙΛΟΓΗ VariOFLEx
Μία ακόμα επιλογή 
είναι η αναδίπλωση 

ενός ακριανού και του 
μεσαίου πίσω καθίσματος. 

Για αύξηση του χώρου 
αποσκευών, μπορείτε 
να αναδιπλώσετε όλα 

τα πίσω καθίσματα 
προς τα εμπρός (δεν 

απεικονίζεται), ώστε να 
τα αφαιρέσετε εύκολα.

ΕΠΙΛΟΓΗ VariOFLEx
Αφαιρώντας ένα ή δύο 
από τα πίσω καθίσματα, 
αποκτάτε πλούσιο 
χώρο αποσκευών, 
διατηρώντας 
παράλληλα τη 
δυνατότητα μεταφοράς 
επιβατών, πίσω. 
Η διαδικασία γίνεται 
εύκολα από ένα άτομο 
και χωρίς ειδικά 
εργαλεία.



ΣΙΓΟΥΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ 
ΠΑΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Σας αρέσουν οι off road διαδρομές στα βουνά ή προτιμάτε την 
πρόκληση των δρόμων της πόλης; Σε κάθε περίπτωση, το ŠKODA 
KAROQ σάς κρατά πάντα σε επαφή με τον δρόμο. Δέστε τις ζώνες 
ασφαλείας, επιλέξτε πρόγραμμα οδήγησης και κατακτήστε νέα εδάφη.

ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ
Την τετρακίνηση παρέχει ένας 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενος συμπλέκτης. 
Η σύμπλεξη του πίσω άξονα γίνεται 
αυτόματα ώστε υπό νορμάλ συνθήκες, 
το αυτοκίνητο να αξιοποιεί τα 
πλεονεκτήματα της εμπρόσθιας κίνησης, 
και σε ακραίες συνθήκες, την ελκτική 
πρόσφυση της τετρακίνησης. Για μία 
εξαιρετική εμπειρία οδήγησης με υψηλού 
επιπέδου άνεση, μπορείτε να επιλέξετε 
το συνδυασμό 4x4 drive και αυτόματου 
7-τάχυτου κιβωτίου DSG (Direct Shift 
Gearbox).

OFF-rOaD mODE
Με το ευφυές σύστημα Off-Road Mode, που διατίθεται για 
την έκδοση 4x4 (σε συνδυασμό με το Driving Mode Select), 
μπορείτε να ανταπεξέλθετε ακόμα και σε πολύ δύσκολες 
εδαφικές συνθήκες. Είναι σχεδιασμένο για να προσαρμόζει 
τα χαρακτηριστικά του κινητήρα, των ηλεκτρονικών 
συστημάτων υποστήριξης και των συστημάτων 
ελέγχου ευστάθειας. Οι ενεργοποιημένες λειτουργίες 
απεικονίζονται στην οθόνη του συστήματος ενημέρωσης/
ψυχαγωγίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Η 4x4 έκδοση διατίθεται με Σύστημα Δυναμικού Ελέγχου 
Πλαισίου - Dynamic Chassis Control (DCC), που αξιολογεί 
συνεχώς ποικίλες οδηγικές καταστάσεις (φρενάρισμα, 
επιτάχυνση, στροφή) και προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά 
της ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης. Το DCC 
προσφέρεται πάντα σε συνδυασμό με Driving Mode 
Select και δυνατότητα επιλογής μεταξύ Comfort, Normal 
και Sport mode.



1.0 TSI/116 HP 1.0 TSI/116 HP 1.5 TSI/150 HP 1.5 TSI/150 HP 1.6 TDI/116 HP 1.6 TDI/116 HP 2.0 TDI/150 HP 4X4 2.0 TDI/150 HP 4X4

Κινητηρας

Υπερτροφοδοτούμενος 
κινητήρας βενζίνης, άμεσου 
ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
κινητήρας βενζίνης, άμεσου 
ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
κινητήρας βενζίνης, άμεσου  
ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
κινητήρας βενζίνης, άμεσου 
ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας άμεσου 

ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας άμεσου 

ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας άμεσου 

ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος 
πετρελαιοκινητήρας άμεσου 

ψεκασμού υψηλής πίεσης

Κύλινδροι/Κυβισμός (κ.ε.) 3/999 3/999 4/1498 4/1498 4/1598 4/1598 4/1968 4/1968

Μέγιστη ισχύς/στροφές (HP/σ.α.λ.) 116/5000-5500 116/5000-5500 150/5000-6000 150/5000-6000 116/3250–4000 116/3250–4000 150/3500–4000 150/3500–4000

Μέγιστη ροπή/στροφές (Nm/σ.α.λ.) 200/2000–3500 200/2000–3500 250/1500–3500 250/1500–3500 250/1500–3200 250/1500–3200 340/1750–3000 340/1750–3000

Επίπεδα εκπομπών ρύπων EU 6 EU 6 EU 6 EU 6 EU 6 EU 6 EU 6 EU 6

Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη 
τουλάχιστον RON 95

Αμόλυβδη βενζίνη 
τουλάχιστον RON 95

Αμόλυβδη βενζίνη 
τουλάχιστον RON 95

Αμόλυβδη βενζίνη 
τουλάχιστον RON 95 Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο κίνησης

ΕπιδόςΕις

Μέγιστη ταχύτητα (χ.α.ω.) 187 186 204 203 188 188 196 195

Επιτάχυνση 0–100 χ.α.ω. (δευτ.) 10,6 10,7 8,4 8,6 10,7 10,9 8,7 9,3

Κατανάλωση καυσίμου (1999/100/EC)*

– εντός πόλης (λιτ /100 χλμ) 6,2-6,3 5,7-5,9 6,6 6,5-6,8 5,0 4,4-4,5 5,9 5,7

– εκτός πόλης (λιτ/100 χλμ) 4,6-4,8 4,7-4,9 4,7-4,8 4,8-5,0 4,3-4,4 4,1-4,2 4,5 4,9

– μικτός κύκλος (λιτ/100 χλμ) 5,2-5,4 5,1-5,3 5,4-5,5 5,4-5,6 4,5-4,6 4,2-4,3 5,0 5,2

Εκπομπές CO2 (γραμ/χλμ) 117-121 116-120 122-125 123-127 118-120 112-114 131-132 137-138

Διάμετρος κύκλου στροφής (μ) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,8 10,8

ΜΕταδόςη ιςχύός

Τύπος Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση 4X4 4X4

Συμπλέκτης Υδραυλικός, ξηρός, με μονό 
δίσκο 

Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες 

ξηρού τύπου

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό 
δίσκο 

Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες 

ξηρού τύπου

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό 
δίσκο 

Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες 

υγρού τύπου

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό 
δίσκο 

Δύο ηλεκτροϋδραυλικοί, 
ομοαξονικοί συμπλέκτες 

υγρού τύπου

Κιβώτιο μετάδοσης Χειροκίνητο κιβώτιο 
6 ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο DSG, 
7 ταχυτήτων με Tiptronic

Χειροκίνητο κιβώτιο 
6 ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο DSG, 
7 ταχυτήτων με Tiptronic

Χειροκίνητο κιβώτιο 
6 ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο DSG, 
7 ταχυτήτων με Tiptronic

Χειροκίνητο κιβώτιο 
6 ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο DSG, 
7 ταχυτήτων με Tiptronic

Βαρός

Απόβαρο – με οδηγό 75 kg (κιλά) 1340 1361 1378 1393 1426 1441 1561 1591

Ωφέλιμο – με οδηγό 75 kg (κιλά) 607 606 612 611 597 596 614 612

Συνολικό βάρος (κιλά)* 1872-1886 1892-1909 1915-1926 1929-1941 1948-1984 1962-2000 2100-2131 2128-2161

Μέγιστο φορτίο έλξης χωρίς φρένα (κιλά) 660 680 680 690 710 720 750 750

Μέγιστο φορτίο έλξης με φρένα – 12% (κιλά)* 1200 1200 1200-1500 1200-1500 1500 1500 2000 2000

χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 50 50 50 50 50 50 55 55

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
karOQ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αμάξωμα

Τύπος 5-θέσιο, 5-θυρο, 2 διαμερίσματα

Συντελεστής αεροδυναμικής 
αντίστασης Cw

0,327-0,361 ανάλογα με τον κινητήρα

Σασί

Εμπρός άξονας Ανάρτηση τύπου MacPherson με κάτω τριγωνικά ψαλίδια και αντιστρεπτική ράβδο

Πίσω άξονας Ημιάκαμπτος άξονας/4X4: Άξονας πολλαπλών συνδέσμων με 1 διαμήκη και 3 εγκάρσιους συνδέσμους 
και αντιστρεπτική ράβδο

Σύστημα πέδησης Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος σε διαγώνια διασύνδεση, με Dual Rate και υποβοήθηση διεύθυνσης

– εμπρός φρένα Δισκόφρενα με εσωτερική ψύξη και μονό έμβολο με πλευστές δαγκάνες

– πίσω φρένα Δισκόφρενα

Σύστημα διεύθυνσης Σύστημα διεύθυνσης με πινιόν και κρεμαγιέρα με ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση

Ζάντες 6J × 16", 7J x 17"

Ελαστικά 215/60 R16, 215/55 R17

Εξωτερικές διαστάσεις

Μήκος (χιλ) 4382

Πλάτος (χιλ) 1841

Ύψος (χιλ) 1603 (1607-2.0TDI)

Μεταξόνιο (χιλ) 2638 (2630-2.0TDI)

Μετατρόχιο εμπρός /πίσω (χιλ) 1576 / 1541 (1547-2.0TDI)

Απόσταση από το έδαφος (χιλ) 172 (176-2.0TDI)

Διαστάσεις εσωτερικού

Εγκάρσιος χώρος εμπρός /πίσω (χιλ) 1486/1451

Ωφέλιμος χώρος κεφαλιών εμπρός /πίσω (χιλ) 1022/1020

Μέγιστος χώρος φόρτωσης αποσκευών (λιτ)

– χωρίς εφεδρικό τροχό με όρθιες πλάτες πίσω καθισμάτων 521

– χωρίς εφεδρικό τροχό με διπλωμένες πλάτες πίσω καθισμάτων 1630

– Σύστημα VARIOFLEX: όρθιες πλάτες /διπλωμένες πλάτες ή χωρίς καθίσματα 479-588/1605-1810

* Ανάλογα με την διάσταση τον τύπο ελαστικού και το επίπεδο εξοπλισμού. 

Όλοι οι κινητήρες είναι εφοδιασμένοι με το σύστημα Start-Stop. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για το βασικό μοντέλο χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό. Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά και υπόκεινται σε αλλαγές από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση.

Όλοι οι κινητήρες 2.0 TDI είναι συμβατοί με τις προδιαγραφές ρύπων EU6 μέσω του συστήματος SCR και την διάχυση υγρού AdBlue® για την μείωση των τιμών NOx. Η δεξαμενή AdBlue® έχει χωρητικότητα 13 λίτρων και διάρκεια 13.000 χλμ. 
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ΕξΟΠΛΙΣΜΟΣ karOQ

Eξοπλισμός Ambition Style

Σχεδίαση

Ζάντες αλουμινίου "CASTOR" 6Jx16" με ελαστικά 215/60 R16 STD -

Ζάντες αλουμινίου "TRITON" 7Jx17" με ελαστικά 215/55 R17 - STD

Ρεζέρβα ανάγκης, γρύλλος, κλειδί μπουλονιών STD STD

Εξωτερικοί καθρέφτες & χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος STD STD

Χρωμιωμένο πλαίσιο μάσκας STD STD

Φλας ενσωματωμένα στους εξωτερικούς καθρέφτες STD STD

Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα STD -

Ράγες οροφής σε ασημί χρώμα □ STD

Χρωμιωμένο πλαίσιο παραθύρων εξωτερικά □ STD

Προβολείς αλογόνου με διαφανή κρύσταλλα & φώτα ημέρας LED STD STD

Πίσω φώτα LED STD STD

Εσωτερικό "Ambition black" με υφασμάτινη επένδυση STD -

Εσωτερικό "Style black" ή "Style beige" με υφασμάτινη επένδυση - STD

Χρωμιωμένες εσωτερικές χειρολαβές θυρών STD STD

Αεραγωγοί με διακόσμηση χρωμίου STD STD

Χρωμιωμένοι διακόπτες παραθύρων και φωτισμού - STD

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με δερμάτινη επένδυση και χειριστήρια 
ηχοσυστήματος & ανοικτής συνομιλίας τηλεφώνου STD STD

Oθόνη πολλαπλών ενδείξεων υπολογιστή on board "MaxiDot" STD STD

Έγχρωμη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων υπολογιστή on board "Colour MaxiDot" □ STD

LED φωτισμός εσωτερικού περιβάλλοντος □ STD

Ασφάλεια

ΕSC με ABS, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS STD STD

Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων (multi-collision brake) STD STD

Πίσω δισκόφρενα STD STD

Αερόσακος οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι κεφαλής 
τύπου κουρτίνας & αερόσακος γονάτων οδηγού STD STD

Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης STD STD

Εμπρός καθίσματα με βελτιστοποιημένα προσκέφαλα για την προστασία του αυχένα 
σε περίπτωση ατυχήματος STD STD

Αυτόματη διακοπή παροχής καυσίμου σε περίπτωση βλάβης STD STD

- Δεν διατίθεται

□  Προαιρετικός εξοπλισμός

Καθώς η ŠKODA ακολουθεί μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης, τα παραπάνω στοιχεία 

δεν είναι δεσμευτικά και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση

Eξοπλισμός ambition Style

Αυτόματο ξεκλείδωμα κεντρικού κλειδώματος & ενεργοποίηση αλάρμ μετά από σύγκρουση STD STD

Αυτόματη ενεργοποίηση αλάρμ σε περίπτωση απότομης επιβράδυνσης STD STD

Μπροστινό σύστημα προειδοποίησης κινδύνου "FRONT ASSIST" (με σύστημα προστασίας πεζών) STD STD

Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού ''DRIVER ALERT'' STD STD

Zώνες ασφαλείας τριών σημείων εμπρός, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους 
και προεντατήρες STD STD

Zώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω STD STD

Αισθητήρας χρήσης ζωνών ασφαλείας σε όλες τις θέσεις STD STD

Σύστημα παρακολούθησης απώλειας πίεσης ελαστικών STD STD

Υποδοχή παιδικού καθίσματος "ISOFIX" στις πίσω θέσεις με επιπλέον βάση στήριξης Toptether STD STD

Προβολείς Full LED με AFS □ □

Προβολείς ομίχλης εμπρός STD STD

Σύστημα Hill Hold STD STD

Πίσω φώτα ομίχλης LED STD STD

Ανακλαστικά φώτα ασφαλείας στις εμπρός πόρτες STD STD

Σύστημα υποβοήθησης "LANE ASSIST + BLIND SPOT DETECT" □ □

Σύστημα αυτόματης ειδοποίησης ατυχήματος e-call (+1 έτος ŠKODA Care Connent) □ □

Λειτουργικότητα

Ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης STD STD

Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά STD STD

Υπολογιστής ταξιδίου STD STD

Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος με στήριξη μέσης STD STD

Διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων (40:60) STD STD

5 προσκέφαλα, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος STD STD

Σύστημα διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου Varioflex (πίσω καθίσματα με πολλαπλές λειτουργίες) □ □

Καθρέφτες στα σκίαστρα οδηγού & συνοδηγού με φωτισμό STD STD

Χώρος αποθήκευσης στην κεντρική κονσόλα STD STD

Θήκες αποθήκευσης στις εσωτερικές πλευρές των εμπρός καθισμάτων STD STD

Ντουλαπάκι συνοδηγού στο ταμπλό φωτιζόμενο, με παροχή κλιματισμού STD STD

Μπροστινό ρυθμιζόμενο υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο  "JUMBO BOX" STD STD

Eξοπλισμός ambition Style

Αναδιπλούμενο πίσω υποβραχιόνιο STD STD

Σύστημα συγκράτησης εγγράφων STD STD

Ποτηροθήκες εμπρός & πίσω STD STD

Υποδοχή για μπουκάλια 1,5L στον αποθηκευτικό χώρο των εμπρός θυρών STD STD

Θήκη ομπρέλας STD STD

Σύστημα συγκράτησης γιλέκου ασφαλείας STD STD

4 αναδιπλούμενες χειρολαβές οροφής και 2 άγκιστρα στις μεσαίες κολόνες STD STD

2 φώτα ανάγνωσης εμπρός (για οδηγό και συνοδηγό) STD STD

Φωτισμός οροφής, πίσω στο κέντρο STD STD

Φωτισμός χώρου αποσκευών STD STD

Πρίζα 230V + USB στην κεντρική κονσόλα □ STD

Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα STD STD

Πρίζα 12V στο χώρο αποσκευών STD STD

Χώροι αποθήκευσης στις 2 πλευρές του χώρου αποσκευών STD STD

Σύστημα με ρυθμιζόμενα άγκιστρα στον χώρο αποσκευών STD STD

Διαχωριστικά χώρου αποσκευών - STD

Κρίκοι πρόσδεσης στο χώρο αποσκευών (4x) STD STD

Μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες "AERO" με διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας 
και συχνότητας και πίσω υαλοκαθαριστήρας με σύστημα πλύσης STD STD

Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων STD STD

Ηχητικό σήμα προειδοποίησης για αναμμένα φώτα STD STD

Θερμαινόμενο πίσω τζάμι STD STD

Άνοιγμα καλύμματος στομίου δεξαμενής καυσίμου με πίεση και δυνατότητα κλειδώματος STD STD

Σύστημα Start/Stop STD STD

Επιλογή προφίλ οδήγησης "DRIVING MODE SELECT" με κουμπί Off Road για 4Χ4 □ STD

Θήκη γυαλιών (όχι με ηλιοροφή) □ STD

Κάλυμμα χώρου αποσκευών STD STD

Άνεση

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό  (δύο αναδιπλούμενα κλειδιά) STD -

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με σύστημα κλειδώματος/ξεκλειδώματος και εκκίνησης χωρίς το κλειδί 
(ΚESSY) □ STD

Eξοπλισμός ambition Style

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω STD STD

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες                                  STD STD

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με περιφερειακό φωτισμό                                 □ STD

Ηλεκτρονικό χειρόφρενο STD STD

Air conditioning (με φίλτρο γύρης) STD -

"CLIMATRONIC" - Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος διζωνικός κλιματισμός με αισθητήρα υγρασίας □ STD

Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας STD STD

Αισθητήρας βροχής & λειτουργίας φώτων □ STD

Φιμέ κρύσταλλα STD STD

Ηλεκτρικό άνοιγμα/κλείσιμο θύρας χώρου αποσκευών & καλύμματος χώρου αποσκευών □ □

Εικονικό πεντάλ □ □

Ηχοσύστημα Πολυμέσων "BOLERO"  με οθόνη αφής + σύνδεση μέσω BLUETOOTH STD STD

Ηχοσύστημα πολυμέσων "AMUNDSEN" με Navigation □ □

Ηχοσύστημα πολυμέσων "COLUMBUS" με Navigation □ □

Αισθητήρας ελέγχου παρκαρίσματος πίσω □ STD

Αισθητήρας ελέγχου παρκαρίσματος εμπρός □ □

Σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος "PARK ASSIST" □ □

Λειτουργία Smartlink + STD STD

Αριθμός ηχείων 8 8

ŠKODA Connect □ □

ΕξΟΠΛΙΣΜΟΣ karOQ
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